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PRESENTACIÓ          

         

Aquesta guia va dirigida als professors de batxillerat que participeu amb els 

vostres alumnes en el Projecte de simulació parlamentària. Us dóna 

informació sobre el Ple del Projecte de simulació parlamentària, que es fa al 

Saló de Sessions del Parlament, i inclou una sèrie de criteris i orientacions 

que us poden ser útils en la tasca que heu de fer a l’aula.  

La simulació parlamentària és un projecte educatiu que té com a origen la 

participació del grup classe, durant el quadrimestre o curs anterior, en els 

tallers de batxillerat. 

Amb la simulació fomentem i treballem els valors de la democràcia, la 

participació, el diàleg, el respecte i el pacte, amb l’objectiu de contribuir a la 

formació de futurs ciutadans de ple dret.  

 

CRITERIS I ORIENTACIONS DE TREBALL 

 Introducció 

Després d’haver participat en un taller i d’haver fet la tasca posterior a 

l’aula, els alumnes poden complementar l’experiència amb el Projecte de 

simulació parlamentària, que culmina en el Ple del Projecte de simulació 

parlamentària. 

El treball dura un trimestre i consisteix en una tasca conjunta, per mitjà de 

l’Espai virtual, dels alumnes de cada grup classe amb la resta d’alumnes 

dels centres que participen en el projecte. Al final de l’activitat, els joves 

seuran als escons que ocupen els diputats al Parlament: seran diputats per 

un dia. 
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 Objectius generals  

Amb les simulacions parlamentàries volem aconseguir que els nois i noies 

de batxillerat coneguin de ben a prop una part de la feina dels diputats i 

reprodueixin una de les funcions del Parlament, la legislativa, amb 

l’elaboració del dictamen d’una proposició de llei o d’un projecte de llei 

simulats. 

Els alumnes, que després d’haver participat en un taller ja estan 

familiaritzats amb el Parlament i les seves funcions, s’aniran acostant als 

representants dels ciutadans de Catalunya fins a asseure’s als seus escons 

de la cambra i reproduir algunes de les seves tasques. 

 

 Consideracions teòriques  

En les simulacions parlamentàries, els alumnes fan de diputats i 

reprodueixen la tasca legislativa de les comissions del Parlament, amb el 

debat d’un projecte o una proposició de llei, la presentació d’esmenes al 

text i l’aprovació (o no) de la llei en un Ple simulat, que tindrà lloc al Saló de 

Sessions del Parlament. 

En aquesta activitat, mitjançant el joc de rol com a eina educativa, 

treballem dues de les funcions del Parlament de Catalunya:  

 La funció representativa: «El Parlament representa el poble de 

Catalunya» (article 55.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya).  

 

 La funció legislativa: «El Parlament exerceix la potestat legislativa 

[...]» (article 55.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). 

Volem que els nois i noies que participen en aquesta simulació, constituïts 

en grups equiparables als grups parlamentaris, se sentin diputats i 

reprodueixin l’elaboració i l’aprovació d’una llei. D’aquesta manera els 

apropem, a partir de la seva pròpia experiència, la institució del Parlament i 

algunes de les seves funcions. 
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 El projecte educatiu 

El Projecte de simulació parlamentària consta de dues fases: 

1. Treball a l’aula 

En aquesta fase, que dura dotze setmanes, els alumnes han 

d’elaborar el dictamen d’un projecte o una proposició de llei, sota la 

vostra direcció i amb la nostra coordinació, per mitjà de l’Espai 

virtual. Per fer-ho, heu de seguir les pautes de la guia calendari que 

hem elaborat a aquest efecte.  

Es tracta que els alumnes, per mitjà del joc de rol, es posin en el lloc 

dels diputats i es constitueixin en grups parlamentaris. Cada grup 

classe serà un grup parlamentari, i els seus integrants hauran de triar 

un portaveu.  

Quan comencin a treballar el text del projecte o la proposició de llei 

per grups, entendran què són les esmenes i la importància del pacte 

per a arribar a un text consensuat per mitjà de les votacions. 

La nostra intenció és tenir una presa de contacte prèvia amb 

vosaltres per tal de proposar-vos didàctiques i intercanviar tota la 

informació necessària per a poder desenvolupar aquesta fase de 

l’activitat de la manera més satisfactòria possible. 

 

2. Activitat al Palau del Parlament 

L’activitat al Parlament de Catalunya consisteix en el debat i la 

votació, en una sessió plenària simulada al Saló de Sessions, del 

dictamen del projecte o la proposició de llei. 
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A continuació, en el subapartat «Orientacions i pautes de treball a l’aula. 

Calendari», us donem una sèrie d’orientacions per a la primera fase del 

projecte, que es fa a l’aula. Evidentment, sou vosaltres qui dirigiu l’activitat 

a l’aula i, per tant, a partir de les nostres indicacions podeu fer les 

variacions que us semblin més adequades a les característiques del vostre 

grup classe. 

 

Tot seguit, en el subapartat «El Ple simulat al Saló de Sessions del Palau del 

Parlament», us expliquem el funcionament general d’aquesta sessió. 

  

 

1. Orientacions i pautes de treball a l’aula. Calendari 

 

Quan confirmeu la vostra participació, us farem arribar una guia calendari 

detallada perquè desenvolupeu a l’aula la tasca prèvia a la simulació 

plenària que té lloc al Parlament de Catalunya, que estableix el període de 

dotze setmanes. 

 

Hi trobareu totes les indicacions per a elaborar a l’aula el dictamen de la 

proposició o del projecte de llei. 

Recordeu que necessitem la vostra col·laboració perquè el desenvolupament 

del projecte sigui al màxim de profitós i puguem assolir els objectius que 
ens hem marcat. 
 

 

2. El Ple simulat al Saló de Sessions del Palau del Parlament  

El dia que els nois i noies del vostre grup classe vinguin al Palau del 

Parlament a debatre amb els altres grups parlamentaris simulats (seran sis 

altres grups classe de sis centres educatius), tindran contacte directe per 

primera vegada amb els altres joves.  
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El Ple simulat serà presidit per un membre del Parlament de Catalunya. Els 

nois i noies hi aprovaran (o no) la proposició o el projecte de llei que han 

treballat, primer cada grup i després els set centres educatius 

conjuntament. 

 

La sessió durarà una hora, aproximadament, i hi intervindran els portaveus 

dels grups parlamentaris simulats, els quals defensaran la seva posició.  

 

Amb aquesta experiència de participació en l’elaboració d’una llei, les 

competències i els valors democràtics del diàleg, la tolerància, la 

participació, la recerca del bé comú i la cultura de la pau dels alumnes es 

veuran incrementats i enfortits. 

 

 

 

 El vocabulari  

En l’espai Recursos pedagògics trobareu el vocabulari amb un recull de 

termes de l’àmbit parlamentari o relacionats amb els valors i les actituds 

democràtiques que amb aquest projecte educatiu volem fomentar entre els 

nois i noies. 

 

 Avaluació del projecte educatiu  

Per a poder millorar el projecte i aconseguir que sigui al màxim de profitós i 

adaptat a les característiques dels diferents grups d’alumnes, per a 

nosaltres és molt important que, després d’haver fet el Projecte de 

simulació parlamentària, respongueu el qüestionari que us enviarem i feu 

les aportacions que considereu pertinents per a perfeccionar l’activitat. 

Ens cal la vostra col·laboració perquè entre tots (pares, professors i 

institucions) puguem assolir els objectius de la simulació parlamentària. 

 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/recursos-pedagogics

